
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2533/SYT-KHTC 
V/v triển khai Kế hoạch thực hiện công 

tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

An Giang, ngày  22 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: 

  - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thị xã, thành phố; 

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

  - Bệnh viện công lập và tư nhân; 

  - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp về tình hình dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh trong các ngày gần đây; 

Thực hiện Kế hoạch số 2521/KH-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, 

Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thị xã, thành phố  

và lãnh đạo các đơn vị y tế thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện-thị-

thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện tại địa phương: Dựa 

vào đánh giá dịch tễ của cơ quan chuyên môn địa phương, cần thiết xin ý kiến 

của Tiểu ban Xét nghiệm về số lượng mẫu cần xét nghiệm trên cơ sở đảm bảo 

hiệu quả phòng, chống dịch và tiết kiệm nguồn lực; rà soát lập danh sách các đối 

tượng lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp báo cáo 

Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế. 

- Địa phương tự chủ động: 

+ Dựa trên năng lực: Tự lấy mẫu, làm xét nghiệm test nhanh sàng lọc. 

+ Nếu vượt khả năng, báo về Sở Y tế, Tiểu ban Xét nghiệm để hỗ trợ 

thực hiện (lấy mẫu, xét nghiệm). Tuyệt đối không để tình trạng lấy mẫu nhiều 

nhưng không xét nghiệm kịp do công suất xét nghiệm không đáp ứng được hoặc 

không có đủ thông tin. 

+ Chỉ lấy và gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 02 nhóm: Bệnh nhân có test nhanh kháng nguyên dương tính, các 

mẫu gộp dương tính. 

- Trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, phải có kế hoạch phân công 

nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị liên quan; lập danh sách đối tượng cần lấy mẫu 

đúng, đầy đủ thông tin, sắp xếp lấy mẫu theo khoảng thời gian để đảm bảo việc 

giãn cách phòng chống dịch. 
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- Bố trí địa điểm lấy mẫu tập trung phù hợp với số lượng mẫu cần lấy và 

cử các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài các Khu Công nghiệp trên địa bàn 

tổ chức xét nghiệm cho công nhân và người lao động. 

- Chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã chủ động phối 

hợp, lập danh sách chi tiết những người cần lấy mẫu (cả trong doanh nghiệp và 

khu dân cư trên địa bàn quản lý), cử cán bộ tham gia trực tiếp điều hành, sắp 

xếp, hướng dẫn các đối tượng lấy mẫu theo đúng trình tự. Có trách nhiệm chọn 

địa điểm lấy mẫu phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống lây nhiễm. 

Nơi nào để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn phòng chống dịch lãnh đạo địa 

phương đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai các công tác phòng, chống 

dịch; kiểm tra, giám sát và hỗ các doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo trưng tập ngay những 

người tình nguyện có  kỹ năng  nhập l iệu  bằng  Excel  trên địa bàn để 

phục vụ công tác nhập liệu, số hóa thông tin lấy mẫu. Bố trí theo nguyên tắc: 

mỗi bàn lấy mẫu phải có 1 người, 1 máy tính xách tay để nhập dữ liệu tại chỗ, 

không để ùn ứ quá 03 giờ từ khi kết thúc lấy mẫu. Chủ tịch UBND huyện-thị-

thành phố có trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị và điều kiện cần thiết để 

đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và an toàn cho các tình nguyện viên này trong quá 

trình tham gia trợ giúp phòng, chống dịch. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ trì, triển khai, điều phối lấy mẫu; tiếp nhận dữ liệu, thông tin mẫu 

xét nghiệm và trả lời kết quả sàng lọc mẫu gộp và/hoặc khẳng định bằng phương 

pháp PCR cho các đơn vị chưa khẳng định được. 

- Phối hợp, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai thực hiện kế hoạch này. 

- Tổ chức tập huấn theo hình thức TOT cho các cơ sở y tế trên địa bàn 

tỉnh về kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và xét nghiệm COVID-19;  

- Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 đúng nhóm 

đối tượng ưu tiên và trong khả năng nguồn lực cho phép theo Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, điều tra 

dịch tễ, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hàng ngày; điều phối, triển khai 

các đội lấy mẫu. 

- Cung ứng vật tư, môi trường lấy mẫu xét nghiệm cho các đơn vị liên 

quan theo chỉ đạo của Sở Y tế. 
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- Cung ứng test kit xét nghiệm và vật tư y tế, phòng hộ lao động cho các 

phòng xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn tỉnh để thực hiện xét nghiệm theo sự 

điều phối của Sở Y tế. 

- Tiếp nhận mẫu xét nghiệm “nghi ngờ dương tính” hoặc “không xác 

định” từ các phòng xét nghiệm khác trên địa bàn hoặc các vùng lân cận, thực 

hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, bảo đảm chất lượng và an toàn sinh 

học. 

- Khi số lượng mẫu quá lớn vượt quá khả năng xét nghiệm, ghép mã và 

trả lời kết quả của đơn vị phải báo cáo ngay cho BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh, Tiểu ban xét nghiệm tỉnh và Sở Y tế để giải quyết kịp thời. 

- Trả lời kết quả trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận mẫu xét nghiệm, báo 

cáo kết quả xét nghiệm về Sở Y tế, Bộ Y tế theo qui định. 

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Tiểu ban Xét nghiệm và Sở Y tế kết 

quả lấy mẫu hàng ngày vào trước 08 giờ 00 phút (buổi sáng) và trước 17 giờ 00 

phút (buổi chiểu). 

3. Các Bệnh viện công lập và tư nhân 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm trang 

thiết bị, vật tư, hóa chất, phòng hộ để thực hiện xét nghiệm; tự chịu trách nhiệm 

lấy mẫu theo dõi điều trị, xét nghiệm và khẳng định kết quả của các bệnh nhân 

đang quản lý.  

- Khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện dã chiến hoặc các khu điều trị 

khác (nếu có mở mới) chịu trách nhiệm tự lấy mẫu theo dõi trong quá trình điều 

trị bệnh nhân, thực hiện gửi các mẫu nghi ngờ, mẫu gộp dương tính, mẫu theo 

dõi điều trị lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện (trên cơ sở báo 

cáo và thống nhất với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh trước khi vận chuyển). 

- Các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngoài công lập: 

+ Bố trí nhân lực (sắp xếp hợp lý trong thời gian dài để đảm bảo sức 

khỏe cho cán bộ), trang thiết bị tổ chức thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định. 

+ Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, vật tư xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh điều phối để tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. 

+ Sau khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc, các đơn vị chuyển trả tất cả kết 

quả xét nghiệm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (bằng thư điện tử và văn bản 

trong 3 giờ). 

+ Khi kết quả xét nghiệm “nghi ngờ dương tính” hoặc “không xác định” 

phải chuyển ngay đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm khẳng 

định (tuyệt đối không được tự công bố). 
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4. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, vật tư xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh để tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.  

- Tổ chức các đội lấy mẫu theo kế hoạch được giao. Khi số lượng mẫu 

cần lấy vượt quá khả năng của đơn vị phải khẩn trương báo cáo về Tiểu ban Xét 

nghiệm để điều phối hỗ trợ. 

- Tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế trên địa bàn huyện, thị xã, thành 

phố về kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và xét nghiệm COVID-19; 

hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 đúng nhóm đối tượng 

ưu tiên và trong khả năng nguồn lực cho phép theo Kế hoạch. 

- Hàng ngày, trước 15 giờ phải báo cáo kế hoạch lấy mẫu ngày hôm sau 

về Sở Y tế để phân tích, đánh giá trình Tiểu Ban Xét nghiệm tỉnh phê duyệt. 

- Phân công cán đầu mối quản lý thông lấy mẫu: Tổng hợp danh sách các 

điểm, danh sách mẫu lấy, rà soát đối chiếu thông tin trong File Excel khớp với 

số mẫu gửi đi xét nghiệm; nhận kết quả xét nghiệm từ đầu mối Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh.  

Nhận được Công văn này, Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị y tế nghiêm túc triển khai thực hiện  

đúng tiến độ, yêu cầu theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 của tỉnh.  

(Đính kèm Kế hoạch số 2521/KH-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo) 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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